PONEDELJEK, 30. 11. 2020
MATEMATIKA

KILOGRAM, DEKAGRAM (SDZ/85, 86)
Za začetek najprej prepiši v karo zvezek spodnje račune in jih izračunaj. Iskal boš
prvega in drugega seštevanca. V obeh primerih si lahko pomagaš z odštevanjem.
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 Zdaj pa se boš ukvarjal s tehtanjem. Katera živila prodajajo v trgovini na
kilograme? Se spomniš?

Vsa živila na slikah torej tehtajo 1 kilogram. Kot si verjetno opazil, na vseh
živilih piše 1 kg. To je oznaka za kilogram.
 Razmisli in oceni, koliko približno tehtajo (reši ustno):
dojenček , tretješolec, odrasel človek , avtomobil
 Sedaj pa malo za zabavo: oceni koliko tehtajo tvoji družinski člani, svoje
ocene napiši na en listek. Potem pa jih povabi na tehtanje.
Za koliko kg si se zmotil pri vsakem družinskem članu?
 Odpri delovni zvezek na strani 85.
Oceni, koliko tehtajo bitja pri 1. nalogi in nato poveži.
Ostale naloge na strani 85 in 86 reši po navodilu, 2. in 4. nalogo reši v zvezek.

SLOVENŠČINA (2 uri)
- beri glasno 10 minut
- prepiši dve povedi s pisanimi črkami

1. URA: BRATOV ROJSTNI DAN SDZ/64
 To pa ne bo težko, saj smo se učili že lansko leto. Odpri SDZ na strani 64 in
preberi besedilo Bratov rojstni dan. Preberi naslov besedila in pojasni kdo je
praznoval rojstni dan in čigav rojstni dan so praznovali. Ustno odgovori:
Čigave prijatelje je povabil brat na praznovanje?
Kdo je naredil torto? S čigavo torto so se sladkali?
Kdo je prinesel knjigo? Čigavo darilo je bila knjiga?
Kdo je prinesel pulover? Čigavo darilo je bil pulover?
Kdo je podaril igračo? Čigavo darilo je bila igrača?
Kdo je podaril avtomobil? Čigavo darilo je bil avtomobil?
 Reši še 2. nalogo. Pazi na veliko začetnico.

2. URA: VČERAJ, DANES, JUTRI, SDZ/65

 Kaj delaš zdaj (danes)? Skačem, pišem, rišem….
 Sedaj pa za isto dejavnost povej, kot da si jo delal včeraj. Torej:
Sem skakal, sem pisal, sem risal …
 Povej, kaj boš delal jutri. Torej: Bom skakal , bom pisal, bom risal …
 Sedaj pa odpri SDZ/65 in si oglej 1. nalogo. Glasno preberi in ustno odgovori.
- Kdaj je brat praznoval rojstni dan? Kaj mu je podarila sestra? Kam je
povabil prijatelje? Kdaj se je to dogajalo? Kako veš?

- Kdaj deklica ureja svojo sobo? Kam zlaga knjige? Kaj posluša medtem ko
pospravlja? Kdaj se to dogaja? Kako veš?
- Kdaj bo deklica odnesla zaboj z igračami v sestrino sobo? Za kaj bo
Manca rabila igrače? Kaj ji bo še podarila? Kdaj bo sestra brala pravljice?
Kdaj se bo to dogajalo? Kako veš?
Besedilo poveži z ustrezno fotografijo.
 Sedaj pa natančno preberi navodilo 2. naloge in jo reši v zvezek za SLJ. Piši s
pisanimi črkami in nalivnim peresom.

